Registre en un altre organisme receptor

Sol·licitud de desistiment o renúncia del dret o de la modalitat
de pagament de les prestacions d'atur
1. Dades personals
Nom

1r cognom

Núm. DNI o NIE

2n cognom

, les altres circumstàncies personals del qual consten en aquest Servei Públic d'Ocu-

pació Estatal (SEPE).

SOL·LICITO:
Desistir de la sol·licitud de prestació per desocupació formulada amb data
de prestacions de

, a l’oficina

Sóc coneixedor/a del fet que, si en un futur em torna a interessar rebré aquesta prestació, hauré de presentar una sol·licitud
nova i, si s'escau, s'aplicaran els corresponents dies consumits per fora de termini.
Renunciar des del
a la prestació d'atur reconeguda, de manera que no es pugui reprendre, ni
prorrogar, ni tampoc sol·licitar un subsidi per esgotament, si s'escau.
Els períodes cotitzats utilitzats per a la seva aprovació no es podran tenir en compte per al reconeixement de futurs drets a
prestacions d'atur.
Renunciar des del

al dret a:

Pagament únic
Abonament anticipat

Observacions

PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d'un tractament
realitzat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat
del tractament és la realització de les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions Públiques
en els termes legalment establerts. Té dret a l'accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.
Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

a

a

Signat:

de/d’

de 20

Segell de la unitat

de/d’

de 20

de/d’

de 20

de/d’

de 20

Signat:

Reconeixement
Aprova

Resol

Data d'efectes
Denega

a
Signat:

Mod. PR-AIN/30-353

Motius

Terminalista

a
Signat:

D'acord amb el que preveu l'art. 296.1 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS),
l'entitat gestora haurà de dictar una resolució en el termini dels 15 dies següents a la data en què s'hagi formulat la sol·licitud de la prestació i notificar-la degudament.
Una vegada transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de la prestació, si encara no s'ha notificat la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada
per silenci administratiu d'acord amb l'article 129.3 del TRLGSS i la persona interessada podrà interposar una reclamació prèvia conforme a l'art. 71 de la Llei 36/2011,
de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
Per obtenir informació sobre l'estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons de atención a la ciudadanía.

Notes informatives sobre la renúncia i el desistiment

Desistiment
Només es pot desistir d'aquelles sol·licituds no resoltes.

Renúncia
No es podrà renunciar o la renúncia serà nul·la quan:
• Els drets meritats estiguin compensant prestacions indegudament percebudes.
• El dret estigui sotmès a embargament o retenció, tret que l'ordenant en qüestió ho autoritzi.
• S'iniciï un procediment sancionador fins que es faci efectiva la sanció imposada.

En cas de renunciar al cobrament capitalitzat de la prestació contributiva:
• Si hagués percebut alguna quantitat per aquest concepte, l'haureu de reintegrar.
• Si us heu donat d'alta com a persona treballadora autònoma, se us abonarà la prestació contributiva fins a la data de
començament de l'activitat.
• Si no us heu donat d'alta com a persona treballadora autònoma, se us continuarà meritant la prestació contributiva i es
compensarà l'import rebut amb càrrec a la capitalització.
• No es podrà sol·licitar un nou pagament únic en el termini de 4 anys.

En cas de l’abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur a persones treballadores estrangeres
que tornen al seu país d'origen, s'admet la renúncia, sempre que es presenti abans de la data del primer pagament.

